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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
/ XXXI Niedziela Zwykła -05.11.2017/
1. Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu
roku liturgicznego, przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana
Jezusa. Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy
pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale ku pełni życia w Chrystusie
zmartwychwstałym.
2. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączona
z różańcem za zmarłych o godz. 17.30, a po niej Msza św.
wieczorna – zapraszamy wszystkich Czcicieli Matki Najświętszej.
3. Różaniec z wypominkami do piątku codziennie o godz. 17.30, a po
nim Msza św. wieczorna w intencji wszystkich wspomnianych tego
dnia w wypominkach –zapraszamy do wspólnej modlitwy. Plan
wypominek:
niedziela – 05.11 – Nabrzeżna – dokończenie
poniedziałek –06.11. – Hutnicza, Goszów, Zielona, Szkolna,
Świerkowa
wtorek –07.11. – Żeromskiego, Sportowa, Turystyczna
środa–08.11. – Krótka, Okrężna, Polna
czwartek 09.11.- Strachocin, Stronie Wieś, Morawka
piątek –10.11. – Mickiewicza i wypominki, na których nie
podano adresu.
4. W czwartek, 9 listopada, świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki
Laterańskiej. To święto podpowiada nam, że jesteśmy cząstką
jednego
wielkiego
Kościoła
powszechnego.
Nazwa
„rzymskokatolicki” wskazuje na szczególne znaczenie, jakie pełni w
nim Rzym.
5. W sobotę Święto Niepodległości – wspominamy dzień, w którym 99
lat temu w roku 1918 Polska po 123 latach zaborów odzyskała
wolność i suwerenność. Uroczysta Msza św. w intencji naszej
Ojczyzny będzie odprawiona o godzinie 10.00. Modlić się będziemy
o pomyślny rozwój naszej Ojczyzny i o wieczną nagrodę dla tych,
którzy złożyli swoje życie na ołtarzu Ojczyzny, broniąc jej
niepodległości i suwerenności.
6. W przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz
Kościoła Prześladowanego.
7. „I ty możesz zostać św. Mikołajem. Podaruj prezent dzieciom. One
nie mogą ci nic ofiarować w zamian, prócz uśmiechu”. Od 5
listopada w kościele parafialnym zbieramy do kosza św. Mikołaja:
słodycze, maskotki, zabawki, przybory szkolne.
8. Dziękujemy za przygotowanie kościoła do dzisiejszej liturgii.
9. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Niedziela,
Pismo Święte, albumy, różańce, znicze i wiele innych artykułów,
albumy „Kościoły Diecezji Świdnickiej.

Słowo wdzięczności J.E. Georgesa Loutfallaha Abou Khazena, Biskupa
Aleppo z okazji zakończenia Akcji Dar Dla Aleppo i przekazania zbiórki na
rzecz szpitala św. Ludwika w Aleppo.
Ekscelencje, czcigodni Księża Biskupi,
Drodzy bracia i siostry w wierze,
Zwracam się do Was z podziękowaniem za Waszą szczodrość i za pomoc
(…) ofiarowaną szpitalowi św. Ludwika w Aleppo, zarządzanemu przez siostry od
Św. Józefa Objawienia. Dzięki Waszej pomocy mogliśmy zakupić niezbędne
urządzenia, których brakowało, lub wymienić te, które zostały uszkodzone w czasie
długiej wojny w Syrii, a szczególnie w Aleppo.
Dzięki Wam i Waszej szczodrości możemy ulepszyć naszą posługę w szpitalu
i sprostać potrzebom wielu ubogich rannych i chorych.
Dziękuję Wam w imieniu sióstr ze szpitala, w imieniu lekarzy, pielęgniarek i innych
pracowników. Dziękuję Wam we własnym imieniu i w imieniu Kościoła w Aleppo.
Dziękuję Wam w imieniu wszystkich mieszkańców miasta Aleppo, korzystających
z owej cennej pomocy.
Dziękuję Wam, bo o nas myślicie, jesteście blisko nas, bo – zawsze to powtarzam
– mieć braci, którzy o nas pamiętają i nam pomagają sprawia, że nie myślimy
o sobie jako o mniejszości zapomnianej i pognębionej, ale że stanowimy część
wielkiej Rodziny.
J.E. Georges Loutfallah Abou Khazen, Biskup
Aleppo

Dziękujemy Towarzystwie
Przyjaciół Doliny Białej
Lądeckiej „Kruszynka” za
renowację drogi krzyżowej
na Młynowcu.

